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APRESENTAÇÃO

Os seus utensílios, qualquer que seja a sua principal função prática,

são também por isso instrumentos pedagógicos. Pertencem então ao material

de que o homem se serve na sua reconstrução imaginária do mundo.

Joseph Weizenbaum

 O Poder do Computador e a Razão Humana, 1992.

É vertiginosa a vida nesta época de aceleração tecnológica. Principalmente,

quando a vertigem pode ser um modo de estimulo para que não olhemos o

fundo do abismo. Então, a simulação do progresso se converte na estratégia da

estagnação, um dilema para o homem contemporâneo.

O caráter mais evidente das transformações dos últimos séculos, a contar da

Idade Moderna, é a mudança material que resultou na estruturação da

sociedade atual, em que “a tecnociência aparece como um vetor dinâmico da

cultura material contemporânea, em seu movimento que se ramifica pelo

laboratório, pela fábrica, pelo meio ambiente e pela residência dos cidadãos”

(Araújo, 1998, p.13). No entanto, as conquistas científicas e tecnológicas não

vieram acompanhadas de um discernimento coletivo sobre as mesmas. Para o

controle da vida social, instauram-se as tecnocracias, desarticuladoras do

debate político sobre os rumos da civilização industrial.

Enquanto isso, os sistemas educacionais foram dando mostra cada vez maior

de sua ineficácia para a educação tecnocientífica da população. Tal insucesso
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necessita ser analisado no contexto do papel que a escola assumiu frente aos

interesses que orientam a sociedade tecnocientífica. Na maioria do tempo, ela

esteve adaptada à lógica da produção industrial, fator fundamental de

manutenção dessa sociedade. Quando o discurso econômico contemporâneo

volta-se ao enaltecimento da educação, advogando a necessidade de se

promover a convivência, a criatividade, a participação e a

interdisciplinaridade, a prática escolar, nem por isso, deixa de correr o risco de

servir à perpetuação dos mecanismos de dominação social pela tecnocracia.

Não queremos, com isso, corroborar teses reprodutivistas da escola. Ao

contrário, o nosso trabalho tenta caminhar na direção de uma educação

científica voltada à emancipação da razão, por meio da atividade de ensino-

aprendizagem no interior da instituição escolar. A estratégia para a qual

pretendemos colaborar é a articulação de uma critica da razão instrumental,

atrelada ao assenhorear os objetos industriais, verdadeiros promotores da

alienação pela mercadoria. A utilização dos referenciais teóricos da Escola de

Frankfurt articula-se com o contexto da crítica esboçada por essa corrente de

pensamento à sociedade industrial, mas também ao reconhecimento dos

elementos de emancipação do homem presentes no surgimento da ciência

moderna.

Com a disseminação mundial de produtos industrializados, o ambiente

material do planeta passa a demonstrar uma relativa homogeneidade. Tal

situação não se refere a igualdades de condições sociais ou econômicas entre

os países, mas da possibilidade ao acesso desses produtos nas prateleiras das

lojas, àqueles membros das classes economicamente mais favorecidas. Pela

mídia, o imaginário do consumo desses objetos industrializados se estende
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para todos os segmentos da população. É nesse sentido que podemos falar de

uma ambiência tecnocientífica global.

No entanto, contrariamente à disseminação mundial dos produtos científicos e

tecnológicos, a produção dos saberes que lhes dão suporte, torna-se cada vez

mais centralizada nos países da Europa e Estados Unidos. A inserção recente

da sociedade brasileira na tradição da pesquisa científica vê-se bastante

ameaçada com a nova ordem de produção científica e industrial, baseada em

grandes aportes de capital da iniciativa privada à pesquisa. Somando-se a esse

estado de coisas desfavorável, a condição histórica da educação brasileira é de

uma falta crônica de financiamento público.

Nossa proposta tem como um de seus objetivos viabilizar a educação

científica, por meio da exploração dos objetos industrializados que se

encontram fartamente acessíveis em nosso cotidiano urbano. Por outro lado,

procuramos fundamentar o trabalho de manipulação de artefatos com o

contexto histórico e cultural do desenvolvimento científico e tecnológico; com

conceitos chaves que suportam a idéia dos artefatos como instrumentos

lúdicos, expressa em nossa realidade material e que se traduz na imagem

mecanicista da natureza e a sua concretização no universo-máquina.

A concepção de educação científica que advogamos procura inscrever a

atividade científica no contexto mais amplo da cultura. Aliás, é essa a

condição para a superação da “vertigem” contemporânea outrora referida. A

exploração didática dos artefatos não se faz, portanto, apenas numa

perspectiva de aplicação de conhecimentos científicos, mas na apreensão da

ciência e tecnologia como elementos constitutivos da cultura material



4

contemporânea. Assim, a conexão do ensino de ciências com outras áreas do

conhecimento, particularmente, a história e a sociologia, acontece mediante a

abordagem conceitual e metodológica.

Neste trabalho utilizamos, às vezes, os termos educação científica e educação

tecnocientífica como sinônimos. Embora, do ponto de vista histórico, o

conhecimento técnico e científico guardem diferenças e, mesmo que ambos

não tenham sido articulados desde o início em prol da produção industrial,

procuramos ressaltar o traço tecnológico contemporâneo da ciência.

Fazemos referência ao objeto como um elemento da cultura industrial,

embora, em alguns momentos, dependendo do contexto da fala, utilizamos a

expressão “objeto industrial”, o que, a rigor, constituiria um pleonasmo. Nossa

atenuante para tal atitude é que, etimologicamente, o termo objeto encontra-se

associado apenas à idéia de resistência ao sujeito, materialidade, permanência.

Cabe ressaltar, ainda, a diferença entre objeto e coisa, pois este último termo

aplica-se aos elementos naturais, aqueles que não sofreram transformação pela

mão do homem (Moles, 1981).

No capítulo I, apresentamos um quadro da constituição do atual

distanciamento do público em relação à ciência. Associamos essa situação ao

surgimento de uma tecnocracia, a uma divulgação científica baseada no efeito

vitrine, onde a ciência e a tecnologia são mitificadas, assim como a inserção

da escola na ordem produtiva industrial. Os objetivos a serem perseguidos

pela educação científica são relacionados à conquista da cidadania.

Quanto à noção de cidadania, cabe um comentário. De acordo com Buffa

(2000), tal noção encontra-se intimamente relacionada a um projeto burguês
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de sociedade, articulado em dois momentos históricos distintos. Nos séculos

XVI e XVII, a idéia de cidadania se expressa pela propriedade de cada um

sobre a sua própria pessoa. A posse das coisas ocorre mediante o contrato de

trabalho, em que o cidadão negocia a sua força de trabalho. Para esse

contexto, a educação serve aos saberes necessários à atividade na manufatura.

O segundo momento ocorre no século XVIII com a Declaração dos Direitos

do Homem e do Cidadão de 1789. Ela estipula os direitos do homem de

liberdade, propriedade e igualdade perante a lei. Segundo Buffa (2000), a

Declaração identifica o cidadão com o proprietário, ou seja, “propriedade é

critério de civismo” (p. 16).

Infelizmente, os direitos à cidadania, preconizados nesses momentos

históricos, ainda que profundamente articulados ao projeto político e

econômico da burguesia daquela época, não se consolidaram no Brasil,

mesmo nos dias atuais. Isso porque continuamos a ser uma sociedade

autoritária e hierárquica, embora o capitalismo já tenha se instalado por aqui

há algum tempo (Chauí, citada por Buffa, 2000, p. 28).

No capitulo II, apresentamos o mecanicismo e a mecanização como elementos

cruciais na compreensão da atual sociedade tecnocientífica. Atrelada ao

desenvolvimento científico e tecnológico, a razão instrumentaliza-se. No

entanto, defendemos que a educação pode promover o resgate da razão

emancipatória, presente no projeto da ciência moderna do século XVII. Para

tanto, ela deve contribuir para a desmistificação do fascínio pela mercadoria,

fator de realimentação da estrutura de poder na sociedade de consumo.
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No capítulo III, desenvolvemos uma proposta de trabalho com os objetos

industrializados, como uma estratégia de educação tecnocientífica.

Apresentamos uma concepção de artefatos lúdicos que procura evidenciar o

fascínio pelos mecanismos, como um importante elemento estrutural da

cultura material contemporânea. A abordagem do objeto industrializado, como

instrumento pedagógico, tem como objetivo exercitar o domínio de um

sistema de significados estéticos, técnicos, culturais e científicos que o objeto

incorpora mas que, no entanto, não são enfatizados na relação de consumo.

Finalmente, nos reportamos a um desvirtuamento do lúdico na divulgação

científica, contribuindo para a manutenção do atual estado de alienação do

público relativo à natureza da ciência.

No capítulo IV, defendemos a idéia de que o quadro mecanicista da sociedade

industrial mantém-se inalterado no inicio do século XXI, apesar da revolução

conceitual ocorrida em certas áreas da ciência, no início do século XX. Desse

modo, reafirmamos a pertinência do objeto mecânico como instrumento

pedagógico da educação científica. Vinculada à necessidade de divulgar as

novas idéias da ciência, a educação científica deve pressupor uma articulação

de saberes, de modo que o conhecimento científico seja abordado nos seus

mais diversos aspectos: epistemológicos, históricos, políticos, econômicos,

sociais e culturais.


